29. avgust 2021
22. NEDELJA MED LETOM
29. avgust | nedelja 22. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 + Josip Janković, obl.
Ankaran
09.30 + Anita Saksida, obl.
Ankaran
11.00 za žive in pokojne župljane
30. avgust | ponedeljek sv. Feliks (Srečko), mučenec
Ankaran
19.00 + Anton ob r. d. in + Zora Ceglar
31. avgust | torek sv. Jožef in Nikodem – spomin sv. Janeza Boska
Ankaran
19.00 + Zdenko Kalizan, 30. dan
1. september | sreda sv. Egidij (Tilen), opat
Ankaran
19.00 za blagoslov, zdravje in uspeh v novem šolskem letu
2. september | četrtek sv. Marjeta, devica, mučenka
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + iz družine Mavrič
3. september | petek sv. Gregor Veliki, papež, cerkv. uč., - prvi petek
Ankaran
19.00 za družino Saksida, za zdravje
4. september | sobota sv. Rozalija Sicilska, dev., spok. – prva sobota
Ankaran
19.00 v zahvalo za Božje varstvo
5. september | nedelja 23. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 za zdravje
Ankaran
09.30 + nona Ana
Ankaran
11.00 + Katarina in Katica Kosirnik

Bog nas nagovarja s svojo
besedo. Kako radi bi si jo
velikokrat prikrojili po naši meri!
Prisluhnimo mu, prosimo Svetega
Duha za razsvetljenje pri
razumevanju in za pomoč pri
življenju v skladu z Božjo besedo.
Za udeležbo pri bogoslužju
skrbno upoštevajmo svetovane
ukrepe za zavarovanje zdravja.
Hvala vsem, ki so prispevali, da
smo lahko izpeljali oratorij, pobližje
spoznali bl. Carla Acutisa in
otrokom omogočili dneve veselja,
navdušenja, petja, molitve in igre.
Molimo za vse, ki darujejo svoj
čas za naše otroke. Vabljeni, da bi
tudi kot širše občestvo župnije
prispevali za oratorij.

Petek in sobota sta prva v mesecu, v četrtek in petek obisk bolnikov.
Vpisovanje k verouku bo v tednu od 5. septembra, začetek verouka s 13. septembrom.
V večno življenje je odšel Robert Avber iz Hrvatinov. Naj mu Bog povrne za vsa dobra dela.
Vabljeni, da bi pri sveti maši skupaj molili tudi po vaših namenih.
Vabljeni k sodelovanju pri urejanju in čiščenju cerkve.
Bodimo pozorni na stisko bližnjega, kadar je potrebno, obvestimo Karitas. Še naprej vabljeni k
zbiranju papirja za pomoč misijonom v Afriki.
Kot župnijsko občestvo ostanimo še naprej povezani v molitvi. V molitev vključimo zahvalo za vse
prejete darove in prošnje za našo župnijo in širšo skupnost. Molimo za nove duhovne poklice.

